Teme de cercetare

Produse financiare complexe tranzactionate pe piata de capital. Toleranta la risc
Volatilitatea pietei de capital si impactul asupra stabilitatii financiare
Prof. univ. dr. Acoperirea riscurilor în administrarea fondurilor deschise de investitii
ANGHELACHE Influenta politicilor fiscal-bugetare asupra rentabilitatii plasamentelor pe piata de capital
GABRIELA
Modele de analiza a riscului pe piata de capital si masurarea performantelor
Modele econometrice de analiza a investitiei de portofoliu
Strategii de tranzactionare si mecanisme de formare a pretului de piata
Modele actuariale si de risc în asigurarile de viata
Prof. univ. dr.
Analiza economiei subterane si impactul asupra dezvoltarii economice
ARMEANU
Utilizarea instrumentelor analizei economice în evaluarea efectelor încalcarilor legislatiei în
DAN
domeniul concurentei
Riscul si asigurarea
Riscul de terorism
Managementul riscurilor operationale
Managementul riscurilor financiare
Managementul riscurilor întreprinderii
Protectia la riscuri catastrofale
Implicatiile Solvency 2 asupra companiilor de asigurari din Romania
Prof. univ. dr. Reasigurarea – factor de crestere si de stabilitate a unei companii de asigurari
BADEA
Oportunitatea înfiintarii unei societati de reasigurare în Romania
DUMITRU
Subscrierea riscurilor în asigurarile de viata
Subscrierea riscurilor în asigurarile non-viata
Programe de protectie la riscuri catastrofale naturale în lume
Frauda în asigurari
Bankassurance – factor de dezvoltare si stabilitate a pietei financiare
Asigurarea de riscuri financiare
Valentele supravegherii unice a pietei financiare
Absorbtia fondurilor europene în cadrul POR Romania: nivel, factori determinanti, probleme
identificate si solutii propuse
Migratia externa si efectele sale asupra societatilor moderne, pe exemplul Romaniei
Prof. univ. dr. Studiu privind infractionalitatea economico-financiara, pe exemplul Romaniei
BAȘOVEANU
IULIAN
Impactul politicilor fiscale si bugetare asupra mediului de afaceri din Romania
VIOREL
Economia subterana: metode de estimare, factori determinanti si efecte economice ale acesteia
Politici de dezvoltare teritoriala a Romaniei
Strategii si analize investitionale, pe exemplul societatilor comerciale

Politici fiscale nationale promovate înainte si dupa adoptarea monedei unice. Cercetare realizata pe
exemplul tarilor care au adoptat moneda unica europeana
Presiunea fiscala si impactul sau asupra eficientei guvernantei publice
Stabilizarea bugetara comunitara în perspectiva adoptarii cadrului financiar 2014 – 2020
Politici fiscale europene si impactul lor asupra armonizarii fiscalitatii indirecte în tarile membre UE
Finantele locale în Uniunea Europeana
Optimizarea cheltuielilor publice. Cercetare realizata pe o categorie de cheltuieli publice
Decizii financiare si impactul lor asupra valorii de piata si asupra valorii contabile a organizatiei
Proiectii teoretice si validari empirice ale managementului financiar corporativ
Valoarea temporala a banilor si impactul sau asupra cash-flow-urilor
Optimizarea structurii financiare si impactul sau asupra performantelor financiare
Studiul comparativ privind riscul financiar si de faliment pe tipuri de organizatii economice
Modelizarea riscului de faliment corporativ
Cercetare privind estimarea rentabilitatii asteptate a proiectelor de investitii
Prof. univ. dr. Cercetare privind estimarea rezultatelor si a cash-flow-urilor aferente proiectelor de investitii
BREZEANU
PETRE
Luarea în consideratiei a inflatiei si a riscului valutar în analiza deciziei de investitii
Decizia de finantare si impactul sau asupra performantelor financiare
Teorii si arbitraj în alegerea structurii financiare
Utilizarea teoriei optiunilor în deciziile financiare
Modele de evaluare a activelor financiare
Gestiunea riscului si teoria portofoliului în finantele comportamentale
Evaluarea guvernantei corporative si a riscului financiar în contextul analizei si managementului
riscului bancar
Gestiunea riscurilor si guvernanta corporativa
Cercetare privind rolul analizei tehnice în cadrul finantelor comportamentale
Cercetare privind analiza fundamentala si rolul sau în procesul multidisciplinar de gestiune a
riscurilor
Cercetare privind contributia alocarii strategice a portofoliului bazata pe urmarirea tendintelor
Cercetare privind analiza ciclica si implicatiile sale asupra finantelor comportamentale
Criza sectorului financiar din perspectiva finantelor comportamentale
Eficienta financiara a proiectelor de investitii si impactul sau asupra strategiei de întreprindere
Convergenta nominala si reala a economiei Romaniei în contextul integrarii în UEM
Prof. univ. dr.
Optimizarea gestiunii portofoliului de titluri la institutiile de credit
DEDU
Managementul riscurilor asociate relatiilor interbancare
VASILE
Lichiditatea bancara si gestiunea riscului de lichiditate
Prof. univ. dr. Servicii financiare pentru populatia rurala- studiu asupra implicarea bancilor în Romania
DUMITRESCU
Mecanisme financiare interne si externe pentru controlul managerilor firmei
DALINA
Crearea valorii firmei prin procese de restructurare

Activitatea de hedging a companiilor romanesti
Managementul financiar al ciclului de exploatare în cadrul firmelor multinationale
Oferta publica initiala de actiuni în practica companiilor romanesti
Structura mecanismelor interne de guvernanta ale întreprinderilor romanesti
Modele de remunerare a managerilor si performantele firmelor romanesti
Eficienta mecanismelor de finantare a activitatii de cercetare stiintifica
Rolul politicii monetare în mixul de politici macroeconomice
Stabilitatea preturilor vs stabilitatea financiara
Prof. univ. dr. Politica monetara în conditiile euro-izarii economiei
DUMITRU
Adoptarea euro - convergenta reala vs convergenta nominala
IONUȚ
Stabilitatea financiara - abordari postcriza
Guvernanta economica europeana
Sustenabilitatea finantelor publice
Fundamentarea sarcinilor gestiunii financiare a întreprinderii
Maximizarea valorii întreprinderii - sarcina principala a gestiunii financiare
Locul gestiunii financiare în sistemul de gestiune al întreprinderii
Influenţa sistemului financiar asupra gestiunii financiare a întreprinderii
Modurile de finanţare fundamentale şi legatura dintre ele
Diferenţierea instrumentelor financiare pe masura evoluţiei sistemului financiar
Diferenţierea instituţiilor şi a pieţelor financiare pe masura evoluţiei sistemului financiar n
Tendinţele evoluţiei sistemelor financiare
Necesitatea dezvoltarii finanţarii din exteriorul întreprinderii
Caracteristicile şi etapele evoluţiei sistemelor financiare naţionale
Influenţele exercitate de mediul financiar asupra gestiunii financiare a întreprinderilor

Prof. univ. dr.
ILIE VASILE Orientarile gestiunii financiare în diferitele stadii ale evoluţiei sistemului financiar
Gestiunea financiara şi dezvoltarea întreprinderii
Obiectivele diagnosticului financiar al întreprinderii
Aprecierea performantelor financiare ale întreprinderii
Influenţa structurii financiare a întreprinderii asupra performanţelor
Influenţa structurii costurilor asupra performanţelor
Semnificaţiile financiare şi juridice ale bilanţului
Deciziile de finanţare a întreprinderii şi importanţa lor strategica
Costul capitalurilor şi corelatia cu structura financiara a întreprinderii
Evaluarea şi selectarea proiectelor de investiţii
Amortizarea imobilizarilor corporale şi necorporale
Rezultatul financiar al întreprinderii – determinare, impozitare, repartizare

Rigiditati nominale, frictiuni pe piata fortei de munca si implicatiile acestora pentru politica
monetara
Prof. univ. dr.
Modelarea interconexiunilor dintre sistemul financiar si economia reala
NECULA
CIPRIAN

Modele financiar-monetare în timp continuu cu anticipari neliniare
Modele financiar-monetare în timp continuu cu incertitudine Knightiana

Modele financiar-monetare în timp continuu cu agenti eterogeni
Investitii straine directe si globalizare
Factori determinanti ai performantei economice, sociale si ecologice
Influenta politicii de îndatorare, a politicii stocurilor si a politicii amortizarii asupra valorii
întreprinderilor romanesti
Fluxurile de numerar din economie si instabilitatea economica
Rational versus irational în decizia de investitii pe piata de capital din Romania
Prof. univ. dr.
STANCU ION Studiu privind relaxarea ipotezelor modelului CAPM: instabilitatea beta, costurile de tranzactie si
fiscale, prima de risc de lichiditate
Studiu privind restructurarea companiilor in vederea mentinerii sau consolidarii unui avantaj
competitiv pe piata si asigurarea viabilitatii afacerii
Analiza surselor rentabilitatii active si pasive si a surselor de risc activ ale portofoliului
Modele factoriale, micro si macroeconomice de explicare a rentabilitatii investitiilor pe piata de
capital
Prof. univ. dr. Analiza cotei efective de impozitare a profitului în context national si international
VINTILĂ
Analiza si evaluarea factorilor de influenta supra valorii companiilor
GEORGETA

